
 

  "ְלדֹורֹות"                                             
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו יפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הס. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פיירמן :שם משפחה
  

  מנחם :שם פרטי

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

     פיירמן:  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
                                               

 Feiernan בלועזית
                                              

   :שם נעורים

 Dimitri בלועזית                                                    דימיטרי  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
                                               

:                     מין
 נ/  ז   

 :לידה תאריך
18.9.1938  

  דונצק ): מחוז, ישוב( מקום לידה
                                                              

 Donetzk תבלועזי
                                                           

  אוקראינה :ארץ לידה
 

  נרקלאודיה טר :שם פרטי ושם נעורים של האם  רודולף :של האב שם פרטי
 

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה
  

  :  של האישה שם נעורים
 

  דונצק :לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
                   

  אוקראינה :ארץ המגורים                                      Donetzk  ת בלועזי 
  

 
   :המלחמהמקצוע לפני  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

                                 

  : או בתנועה חבר בארגון

  

  טטרסטן ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                       
                                                                           

  ?  אילו ומתי? ית בגטאותהאם הי
                                                                                                                                                      

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

        טטרסטן:   מקום  השחרור
 

   :תאריך השחרור

  מוסקבה ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים

  
  

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה 1991 :עליה שנת   :בדרך לארץ חנותמ/מקומות
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
אך מסיפורים אני יודע שאמי , אני לא זוכר כלום מאותה תקופה. וקלאודיהרודולף  להוריי נולדתי בעיר דונצק שבאוקראינה

  .ושהוריי חיו בעוני, עבדה כאחות במרפאה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/ערתנועות נו/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
ברכבת  תלקחו את כל הרופאים והאחיו. הגרמנים התחילו להפציץ את דונצק והתחילה פאניקה בעיר. אבי נלקח לצבא

  . אחות שם אמי עבדה בתור. כך יצאנו מהעיר והגענו לטטרסטןו ,מסחרית ופינו אותם מהמקום

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

אני למדתי עשר שנים בבית ספר והתחברתי עם מישהו בשם רפי . כלהשם אבי למד כל, למוסקבהאחרי המלחמה נסענו 

וכך , שלעג לי בגלל הגמגום, פעם הלכתי לרופא. סבלתי מגמגום שהקשה עליי לדבר. אמי עבדה ואבי עבד ולמד. טוטורין
  .התחתנתי ונולד לי בן בשם רומן. החלטתי ללמוד רפואה ולרפא את עצמי

כי עבדתי , שזה בעייתי(מישהי מהעבודה הלשינה שאני עובד מהצד , שמיות באותה תקופהעקב האנטי. עבדתי כמנהל מרפאה
  .בשנות השמונים התגרשתי. אך בסוף יצאתי מזה, ב רצה לשים אותי בכלא"הקג). בארגון מדינה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ חהמשפ, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
כיום אני גר עם אישה . הכנסתי אותה לבית אבות בקרית גת, כשאמי הגיעה לגיל תשעים. 1991עליתי ארצה עם אמי בשנת 

  .עבדתי בשופרסל עד הפנסיה. מאשדוד

  
  
  

  פבל פלוטוב: ראיון
  2009אוקטובר . אשדוד

  
  אלינה נאור: עריכה

  

 


